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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini peneliti menyajikan deskripsi 

data yang meliputi deskripsi situs penelitian atau deskripsi objek penelitian, paparan 

hasil penelitian yang berupa pembahasan data mengenai jawaban responden serta 

deskripsi atas jawaban responden terhadap sejumlah pertanyaan, pembahasan hasil 

penelitian, dan keterbatasan penelitian. 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

MTs Miftahul Huda Bulungan beralamatkan di Jl. Masjid Induk No. 03 

Bulungan, lebih tepatnya terletak di Jl. Bulungan – Kecapi KM. 1 RT. 01/RW. 03 

Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 

59456. Dalam perkembangannya, sejak awal pemerintah mengeluarkan program 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah, MTs Miftahul Huda 

Bulungan telah menjadi sasaran penerima BOS, hal ini sangat bermanfaat sekali 

bagi madrasah karena dengan adanya BOS dapat meringankan beban-beban 

pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh madrasah.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala MTs Miftahul Huda 

Bulungan dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah ini, 

madrasah dapat mengembangkan sarana prasarana madrasah seperti rehab gedung, 

pemenuhan sarana dalam proses belajar mengajar, melengkapi kebutuhan buku di 

perpustakaan, membiayai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain 

sebagainya. 
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2. Profil Madrasah 

Nama Sekolah   : MTs MIFTAHUL HUDA BULUNGAN 

Nomor Statistik Madrasah : 121233200032 

NPSN    : 20364278 

Alamat   : Jl. Masjid Induk No. 03 Bulungan 

  Kecamatan Pakis Aji – Kabupaten Jepara 

Kode Pos   : 59456 

Telepon / Fax.   : (021) 4297107 

Tahun Berdiri  : 1985 

Nomor SK Pendirian  : Wk/5.c/162/pgm/Ts/1986 

Tanggal SK Pendirian : 26 Desember 1986 

Nomor IMB   : 5025/293/VI/IMB/2013 

Status Sekolah   : Swasta 

Luas Lahan/ Tanah   : 7540 m2 

Status Kepemilikan   : Hak Milik 

Nama Kepala Madrasah : Muhammad Rodli, M.Pd  

Pendidikan Terakhir   : S2 - Manajemen Pendidikan Islam 

Peringkat Akreditasi  : A 

Nomor Piagam Akreditasi : 905/BAN-SM/SK/2019 

Nilai Akreditasi Sekolah  : 94 

Email    : mifda85@yahoo.co.id 

Website   : mtsmifdabulungan.sch.id91 

 

 

91 https://mtsmifdabulungan.sch.id/read/2/profil 
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3. Sejarah Singkat 

Gambar 3. Foto madrasah awal berdiri dan sekarang 

Sebelah kiri: Bangunan madrasah pada awal berdiri Tahun 1985 dan di 

sebelah kanan: foto madrasah pada tahun 2020. 

 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Bulungan berdiri pada tahun 1985 

dan mendapatkan surat ijin operasional dari Kementerian Agama Nomor: 

Wk/5.c/162/Pgm/ts/1986 tanggal 26 Desember 1986, dibangun sebagai wujud 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu 

pengetahuan agama Islam. 

Dalam perkembangannya MTs Miftahul Huda Bulungan dari 

kepemimpinan Bpk. Drs. H. Affandie, M.Ag. sebagai kepala madrasah sejak mulai 

berdiri sampai dengan sekarang kepemimpinan Bpk. Muhammad Rodli, M.Pd. 

telah mengalami beberapa kemajuan dan perkembangan mulai dari segi tenaga 

pendidik, jumlah siswa, gedung maupun sarana prasarana lainnya. Tentunya berkat 

kerjasama yang baik antara kepala madrasah, dewan guru, wali murid, komite dan 

masyarakat. 

Secara domisili MTs Miftahul Huda Bulungan terletak di Desa Bulungan 

Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, pada saat berdiri masih Kecamatan 
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Mlonggo. Madrasah ini berjarak ± 6 KM di sebelah Timur kota Jepara dengan 

kondisi geografis dataran tinggi dan demografi masyarakat bermata pencaharian 

petani, pengusaha mebel maupun buruh di industri mebel. Madrasah ini merupakan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) satu satunya di Desa Bulungan dan 

lokasinya yang sangat strategis ditengah-tengah desa dan berdekatan dengan SD 

dan MI sehingga diperkirakan setiap tahun pelajaran baru banyak peserta didik yang 

berdomisili di sekitar desa masuk ke madrasah ini. 

MTs Miftahul Huda Bulungan telah mengalami 5 kali pergantian 

kepemimpinan, diantaranya: 

1. Drs. H. Affandie, M.Ag.  1985 - 1986 

2. Dr. KH. Ahmad Barowi TM, M.Ag. 1987 - 2005 

3. Nur Ali, S.Ag.    2006 - 2008 

4. Nur Kholiq, S.Ag.   2009 - 2019 

5. Muhammad Rodli, M.Pd.  2020 - saat ini 

Didirikan pertama kali oleh Drs. H. Affandie, M.Ag. yang merupakan 

putra asli Desa Bulungan, tidak lama mengabdi beliau sudah berpindah tugas diluar 

daerah pada tahun 1986. Tombak kepemimpinan pun diteruskan oleh beliau Dr. 

KH. Ahmad Barowi TM, M.Ag. selama tahun 1987 s/d 2005, Selesai beliau 

menjabat sebagai Kepala madrasah kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh 

beliau Bpk. Nur Ali, S.Ag. kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Nur Kholiq, S.Ag 

hingga saat ini sampai tulisan ini dibuat diteruskan oleh Bpk. Muhammad Rodli, 

M.Pd.  

Begitu juga dengan pengabdian dan nilai manfaat MTs Miftahul Huda 

Bulungan dengan lingkungan sekitar sangat besar sekali diantaranya: 
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a. Sebagai sarana lanjutan pendidikan tingkat SLTP  

b. Mewujudkan program pemerintah program wajib belajar pendidikan dasar 

dua belas tahun. 

c. Membantu anak didik tidak mampu untuk melanjutkan Sekolah.92 

4. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik MTs Miftahul Huda Bulungan mayoritas berasal dari 

masyarakat desa Bulungan sendiri. Adapun jumlah peserta didik pada tahun 

pelajaran 2019/2020 adalah 425 peserta didik yang terbagi dalam 12 rombongan 

belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

No. Tahun Pelajaran 
Kelas 

Jumlah 
7 8 9 

1. Semester Gasal 

2017/2018 

128 123 120 371 

Semester Genap 

2017/2018 

127 121 117 365 

2. Semester Gasal 

2018/2019 

144 130 122 396 

Semester Genap 

2018/2019 

143 129 122 394 

3. Semester Gasal 

2019/2020 

149 144 126 419 

Semester Genap 

2019/2020 

151 147 127 425 

 

92 https://mtsmifdabulungan.sch.id/read/9/sejarah-berdiri 



85 

 

 

Tabel 3. Keadaan peserta didik 3 tahun terakhir 

Sedangkan data peserta didik untuk semester genap tahun pelajaran 

2019/2020 secara rinci berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai mana yang tertera 

pada tabel berikut : 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 7A 17 21 38 

2. 7B 18 20 38 

3. 7C 17 20 37 

4. 7D 15 23 38 

5. 8A 21 16 37 

6. 8B 21 15 36 

7. 8C 21 16 37 

8. 8D 21 16 37 

9. 9A 16 16 32 

10. 9B 16 16 32 

11. 9C 16 16 32 

12. 9D 14 17 31 

TOTAL 213 212 425 

Tabel 4. Keadaan peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 

5. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Dengan jumlah peserta didik yang besar maka harus didukung pula dengan 

adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan mumpuni dalam 

bidangnya. berikut adalah keadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 

MTs Miftahul Huda Bulungan. 

No. Nama Keterangan 

1. H. Mahmudi Pendidik 

2. Isrowiyah, S.Ag., M.Pd. Pendidik 

3. Rohmadin, S.Pd. Pendidik 
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No. Nama Keterangan 

4. Nur Achsan Pendidik 

5. Muhammad Rodli, M.Pd. Pendidik 

6. Sutri, S.Ag., M.Pd. Pendidik 

7. Imron Yusuf, S.Ag. Pendidik 

8. Irwan Hadiwibowo, S.Sos.I., S.Pd. Pendidik 

9. Uyun Nur Niklah, M.Pd. Pendidik 

10. Heru Setyawan, S.Pd. Pendidik 

11. Khoirul Tri Widiyanto Hatmiyaji, S.Pd. Pendidik 

12. Ery Aini Zulfa, S.Pd.I. Pendidik 

13. Badiatul Hidayah, S.Fil.I., M.Pd. Pendidik 

14. Rudi Setiawan, S.Pd. Pendidik 

15. Fascal Firman Faizal, S.E. Pendidik 

16. Siti Nur Tof Asfiyah, S.Pd.I. Pendidik 

17. Miftaqul Ulum, S.Pd. Pendidik 

18. Nur Aini, S.Pd. Pendidik 

19. Sumidatul Khasanah, S.Pd. Pendidik 

20. M. Wahyu Muchlis Fatahilah, S.Pd.I. Pendidik 

21. Cholviana Eka Kusapriliani, S.Pd. Pendidik 

22. Durrotul Faizatun Nafisah, S.Pi., M.Pd. Pendidik 

23. Ratna Ika Prihandani, S.Pd., M.Si. Pendidik 

24. Amaliyatus Sa'idah, S.Pd.I. Pendidik 

25. Nailis Saadah, S.Pd. Pendidik 

26. Meila Volita, S.Pd. Pendidik 

27. Hj. Siti Nur Rohmah Tenaga Kependidikan 

28. Fatkul Anjis Tenaga Kependidikan 

29. Dianatus Sa'adah, S.Sy. Tenaga Kependidikan 

30. Asmu'i Tenaga Kependidikan 

31. Muhammad Saifulloh Tenaga Kependidikan 

32. Syamsul Ma'arif Pembina Ekstrakurikuler 

33. Nurul Anam Pembina Ekstrakurikuler 
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No. Nama Keterangan 

34. Syamsiyatun, A.Ma.Pd.S.D. Pembina Ekstrakurikuler 

35. Mustofa, S.Pd.I. Pembina Ekstrakurikuler 

36. Umar Al Ikhsan Pembina Ekstrakurikuler 

37. Moh. Zainuddin, S.Pd. Pembina Ekstrakurikuler 

38. Khafidzin Pembina Ekstrakurikuler 

39. Muhammad Nur Izazah Pembina Ekstrakurikuler 

Tabel 5. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

MTs Miftahul Huda Bulungan memiliki 39 tenaga pendidik dan 

kependidikan, diantaranya 26 tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan 

akhir rata-rata S1, dan 5 orang tenaga kependidikan, serta 8 tenaga kegiatan 

ekstrakurikuler. 

6. Keadaan Sarana Prasarana 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di MTs Miftahul Huda Bulungan, 

peserta didik menempati ruangan-ruangan kelas. Ruangan lain yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti perpustakaan. Ruangan-

ruangan selain yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang terdapat di MTs 

Miftahul Huda Bulungan, terdiri dari ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang tata 

usaha, ruang BK, ruang UKS, tempat parkir, WC/KM, gudang, hingga minimarket 

madrasah. 

Jenis Ruang Jumlah Jenis Ruang Jumlah 

Ruang Kepala Madrasah 1 Ruang BK 1 

Ruang Guru 1 Koperasi (Minimarket) 1 

Ruang Tata Usaha 1 Kantin 1 

Ruang Kelas 12 Toilet Guru 2 

Ruang Perpustakaan 1 Toilet Siswa 10 

Lab. Komputer 1 Ruang Arsip 1 

Lab. IPA 1 Lapangan Olahraga 1 

Ruang UKS 1 Tempat Parkir 1 
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Tabel 6. Keadaan Sarana Prasarana 

7. Sejarah Penerimaan Dana BOS 

Berikut adalah sejarah penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) MTs Miftahul Huda Bulungan selama 4 tahun terakhir: 

No. 

Tahun 

Pelajaran 
Semester Genap Semestar Gasal 

Jumlah Dana 

BOS Diterima Tahun 

Anggaran 
Tahap 1 Tahap 2 

1. 2017  Rp187.000.000,-  Rp182.500.000,-  Rp369.500.000,- 

2. 2018  Rp182.000.000,-  Rp197.000.000,-  Rp379.000.000,- 

3. 2019  Rp197.000.000,-  Rp204.000.000,-  Rp401.000.000,- 

4. 2020  Rp225.500.000,-  Rp225.500.000,-  Rp451.000.000,- 

Tabel 7. Sejarah penerimaan dana BOS 

8. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

a. Visi 

“Unggul Dalam Prestasi Berdasarkan Akhlaqul Karimah” 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 

prestasi akademik dan non akademik; 

2) Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan 

ajaran agama Islam secara utuh yang berasaskan Ahlussunnah Wal 

Jama'ah; 

3) Mewujudkan pembentukan karakter umat yang mampu 

mengaktualisasi diri dalam masyarakat; 

4) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan; 
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5) Menjadikan MTs Miftahul Huda Bulungan sebagai madrasah model 

dalam pengembangan pembelajaran imtaq dan iptek; 

6) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

c. Tujuan 

Menyiapkan generasi masa depan yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, terampil, kreatif, mandiri 

menjadi warga negara demokratis dan memiliki optimisme dalam mencapai masa 

depan. 

9. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi MTs Miftahul Huda Bulungan terdiri dari: 

 

Gambar 4. Struktur Organisasi MTs Miftahul Huda Bulungan 
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B. Analisis Data 

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dari program Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada madrasah perlu didukung kemampuan manajerial yang baik 

dari tim pengelola BOS. Madrasah, karena itu pengelolaan BOS yang baik harus 

mengikuti panduan yakni buku petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) pada madrasah.  

Didalam buku petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

madrasah tahun anggaran 2019, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 tahapan 

penting dalam pengelolaan dana BOS yang harus dipenuhi yang meliputi; 1). 

Prosedur perencanaan 2) Prosedur pelaksanaan, dan 3) Prosedur pelaporan. Ketiga 

prosedur tersebut harus dipenuhi sesuai dengan petunjuk teknis BOS, semakin baik 

manajemen pengelolaan dana BOS maka semakin lancar juga pelaksanaan kegiatan 

dan program-program yang direncanakan oleh madrasah. Untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan, berikut ini 

adalah uraian hasil penelitian pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan yang peneliti lakukan: 

1. Implementasi Pengelolaan Dana BOS 

Upaya untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dana BOS 

yang dibuat oleh madrasah, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 4 

narasumber, yaitu Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik dan Komite 

madrasah. Masing-masing narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti untuk saling melengkapi dan menyempurnakan data dan temuan penelitian, 

penggalian informasi kepada narasumber 1, dan 2 untuk mendapat data mengenai 

pengelolaan dana BOS, sementara narasumber 3 dan 4 untuk memperoleh informasi 
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mengenai partisipasi Tenaga pendidik dan Komite madrasah dalam pengelolaan 

dana BOS. Pengelolaan dana BOS pada penelitian kali ini peneliti bagi menjadi tiga 

prosedur yang meliputi prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, berikut 

adalah uraian hasil penelitian. 

a. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis BOS 

diawali dengan pengalokasian dana, dimana pengalokasian dana didasarkan pada 

jumlah peserta didik yang didata oleh operator madrasah melalui aplikasi EMIS 

(Education Management Information System), setelah madrasah mengetahui berapa 

alokasi dana BOS yang akan diterima.93 Selanjutnya madrasah harus mengajukan 

pencairan dana BOS dengan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAM) dalam jangka waktu 1 tahun, apabila dalam jangka waktu 1 

tahun terjadi perubahan nilai bantuan maka perlu dilakukan perubahan RKAM.94 

 Pendataan EMIS 

Data mengenai pendataan EMIS (Education Management Information 

System) peneliti peroleh wawancara dengan Kepala madrasah dan Bendahara BOS 

dan di kuatkan dengan dokumentasi tanda bukti updating EMIS Tahun Pelajaran 

2019/2020 dan formulir BOS-02B tentang pernyataan jumlah peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah. 

Hasil wawancara dengan Kepala madrasah mengenai proses pendataan 

EMIS didapatkan bahwa: 

 

93 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 11 
94 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 14 



92 

 

 

“Pendataan EMIS dilakukan oleh staf tata usaha sebagai operator 

madrasah, dilaksanakan setiap semester, pendataan EMIS meliputi data 

lembaga, data pendidik tenaga kependidikan, data siswa, dan data 

lulusan”.95 

Hal senada tentang pertanyaan yang sama dikemukakan oleh Bendahara 

BOS bahwa: 

“Alokasi jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah didapatkan dari 

pendataan EMIS”.96 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala madrasah dan bendahara 

BOS menunjukkan bahwa proses pendataan EMIS dilakukan oleh staf tata usaha 

sebagai operator madrasah, dan pendataan dilaksanakan setiap semester serta 

diketahui oleh Kepala madrasah dan Bendahara BOS. Pernyataan tersebut 

dikuatkan dengan adanya dokumentasi tanda bukti updating EMIS tahun pelajaran 

2019/2020. 

Selanjutnya adalah pertanyaan tentang kesesuaian alokasi penerimaan 

dana BOS dengan updating data EMIS sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Hasil wawancara dengan Kepala madrasah mengenai 

kesesuaian alokasi dana BOS madrasah dengan data EMIS didapatkan bahwa: 

“Alokasi dana BOS tahun anggaran 2019 tahap 2 dan tahun anggaran 2020 

tahap 1 tidak sesuai dengan jumlah siswa pada data EMIS, hal ini 

dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah”.97 

Hal senada diungkapkan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Untuk semester gasal dan genap tahun pelajaran 2019/2020 alokasi dana 

BOS tidak sesuai dengan jumlah siswa, dikarenakan ada keterbatasan 

 

95 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
96 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
97 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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anggaran dari pemerintah sehingga alokasi BOS se-Kabupaten Jepara di 

kurangi secara proporsional berdasarkan jumlah siswa”.98 

Dari hasil dokumentasi tanda bukti updating EMIS diketahui bahwa 

jumlah peserta didik pada semester gasal tahun pelajaran 2019/2020 madrasah 

memiliki jumlah peserta didik sebanyak 419 siswa, dan pada semester genap tahun 

pelajaran 2019/2020 menunjukkan bahwa madrasah memiliki jumlah peserta didik 

sebesar 425 siswa. Sedangkan berdasarkan hasil dokumentasi dokumen formulir 

BOS K-4 tentang penetapan madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019 tahap 2 dengan anggaran  

Rp1.000.000,-/siswa/tahun madrasah mendapatkan alokasi BOS sebanyak 408 

siswa atau sebesar  Rp204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah) dan pada tahun 

anggaran 2020 tahap 1 dengan anggaran per siswa naik menjadi  Rp1.100.000,-

/siswa/tahun madrasah mendapatkan alokasi dana BOS sebanyak 410 siswa atau 

sebesar Rp225.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 

 Penyusunan RKAM 

Data mengenai penyusunan RKAM diperoleh peneliti melalui wawancara 

antara Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan Komite madrasah 

dan dokumentasi dokumen persyaratan pencairan dana BOS seperti dokumen 

RKAM, surat perjanjian kerjasama, daftar hadir rapat, dan surat pernyataan 

tanggung jawab belanja.  

Didalam petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Proses 

penyusunan RKAM dilakukan oleh Tim pengelola BOS yang terdiri dari Kepala 

madrasah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite madrasah. RKAM disusun 

 

98 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
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berdasarkan kebutuhan madrasah sesuai dengan komponen-komponen yang 

diperbolehkan didalam juknis BOS, Komite madrasah dimintai pertimbangan 

mengenai penganggaran yang diajukan dan memberikan saran agar bisa di 

anggarkan segera.99 Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara dengan Kepala 

madrasah yang menjelaskan bahwa: 

“Penyusunan RKAM disusun oleh Kepala madrasah, Bendahara BOS, 

Guru, dan Komite madrasah. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah 

disesuaikan dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan didalam 

juknis BOS”.100 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan bahwa: 

“RKAM disusun pada saat rapat komite dengan Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, Guru, dan Komite madrasah, penganggaran disesuaikan 

dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan didalam juknis 

BOS”.101 

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan kepada Tenaga pendidik 

bahwa: 

“Penyusunan dilakukan bersama-sama dengan Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Komite madrasah, penyusunan didasarkan atas 

kebutuhan madrasah dalam 1 tahun anggaran”.102 

Dari hasil wawancara kepada Komite madrasah dalam penyusunan 

RKAM didapatkan bahwa: 

 

99 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 7 
100 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
101 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
102 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 



95 

 

 

“Didalam penyusunan RKAM atau penganggaran saya dimintai saran dan 

pertimbangan terhadap perencanaan yang dibuat oleh Kepala madrasah, 

Bendahara BOS dan Guru”.103 

Pelaksanaan kegiatan di tengah tahun pelajaran terkadang tidak sesuai 

dengan rencana yang telah dianggarkan oleh madrasah, hal ini disebabkan oleh 

pergantian tahun pelajaran yang belum tentu Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) bisa sama dengan jumlah peserta didik yang diluluskan, sehingga perlu 

dibuat RKAM perubahan agar RKAM bisa sesuai dengan alokasi BOS yang 

diterima pada tahun ajaran baru. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala 

madrasah bahwa: 

“Ya, karena BOS memakai sistem tahun anggaran jadi apabila didalam 

tahun anggaran tersebut jumlah siswa berbeda maka alokasi BOS pun 

berubah, maka dari itu harus ada penyesuaian” 104 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bendahara BOS yang menyatakan 

bahwa: 

“Ya, karena pada awal transisi antara tahun pelajaran 2018/2019 dan tahun 

pelajaran 2019/2020 jumlah siswa belum tentu sama, maka harus ada 

perubahan/revisi RKAM”.105 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Tenaga pendidik bahwa: 

“Ya, Kepala madrasah menyampaikan bahwa ada perubahan jumlah siswa 

pada tahun ajaran baru sehingga RKAM pun disesuaikan”.106 

Dari hasil dokumentasi dokumen persyaratan pencairan dana BOS tahun 

anggaran 2019 tahap 2 menunjukkan bahwa Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah 

 

103 Wawancara dengan Bapak Jarwono selaku Komite madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Sabtu 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB 
104 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
105 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
106 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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(RKAM) menjabarkan pengelompokan sumber dana yang diperoleh madrasah 

seperti dana bantuan BOS semester sebelumnya dan rincian rencana anggaran 

penggunaan dana BOS per semester yang meliputi komponen/rincian belanja, 

volume, dan jumlah harga. Dari dokumentasi RKAM tahun anggaran 2019 tahap 2 

diketahui bahwa madrasah menganggarkan dana BOS untuk komponen-komponen 

kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 2) 

Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 3) Pengelolaan madrasah, 4) 

Langganan daya dan jasa, 5) Pemeliharaan sarana prasarana, 6) Pembayaran honor 

Pendidik bukan PNS dan Tenaga kependidikan. Tidak semua pembiayaan 

pendidikan dapat dimasukkan dalam RKAM BOS, karena didalam juknis BOS 

sudah diatur komponen pembiayaan apa saja yang diperbolehkan di danai dari 

program BOS. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

madrasah sesuai dengan petunjuk teknis BOS, madrasah akan menerima 

penyaluran dana BOS melalui 2 tahap, yakni tahap I akan disalurkan sebesar 50% 

dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan Maret dan tahap II sebesar 50% 

dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Agustus, dengan syarat 

persyaratan telah selesai dan lengkap yang meliputi: dokumen RKAM, Surat 

perjanjian kerjasama, dan Kuitansi bukti penerimaan.107 Dalam hal penggunaan 

dana BOS, madrasah harus membelanjakan dana BOS tersebut sesuai dengan 

kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, Tenaga pendidik, dan 

 

107 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 15 
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Komite madrasah yang tertuang didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAM), diantaranya komponen-komponen yang diperbolehkan untuk 

dibelanjakan menurut juknis BOS tahun 2019 adalah: 1) Pengembangan 

perpustakaan, 2) Kegiatan PPDB dan MATSAMA, 3) Kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler, 4) Kegiatan penilaian, ujian dan evaluasi pembelajaran, 5) 

Pengelolaan madrasah, 6) Langganan daya dan jasa, 7) Pemeliharaan sarana 

prasarana, 8) Pembayaran honor, 9) Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan, 10) Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran.108 Dalam 

hal pembukuan madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang 

diperoleh dari dana BOS yang meliputi buku kas umum dan buku pembantu 

pajak.109 

Implementasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada penelitian kali ini 

peneliti bagi menjadi 3 bagian yaitu tahap Penyaluran dana BOS, Penggunaan dana 

BOS, dan Pembukuan dana BOS. Secara umum data yang peneliti dapatkan dari 

proses pelaksanaan pengelolaan BOS berasal dari wawancara kepada Kepala 

madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik, dengan dikuatkan dari beberapa 

dokumentasi yang telah peneliti peroleh. 

 Penyaluran Dana BOS 

Data penyaluran dana BOS MTs diperoleh peneliti dari wawancara kepada 

Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik. 

 

108 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 18 
109 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 35 



98 

 

 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala madrasah 

menunjukkan bahwa: 

“Dana BOS diterima dua kali dalam satu tahun, yaitu 50% di semester 1 

dan 50% sisanya di semester 2, tentunya dengan syarat yang telah tertuang 

di juknis BOS”.110 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala madrasah menunjukkan 

bahwa madrasah menerima dana BOS setiap semester dengan syarat pencairan 

sesuai dengan juknis BOS. 

Senada dengan yang dikemukakan Bendahara BOS bahwa: 

“Madrasah menerima dana BOS setiap semester dengan syarat 

mengumpulkan persyaratan seperti surat perjanjian kerjasama, RKAM, 

Kuitansi bukti penerimaan dan SPJ BOS pada tahap sebelumnya”.111 

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan kepada Tenaga pendidik 

bahwa: 

“Madrasah menerima dana BOS setiap semester”.112 

Dari hasil dokumentasi surat pertanggungjawaban BOS bahwa madrasah 

menerima dana BOS setiap semester, penyaluran dana BOS yakni sebesar 50% di 

semester pertama dan 50% di semester kedua. Tercatat dalam lampiran buku 

rekening pada dokumen surat pertanggungjawaban, dana BOS disalurkan 

pemerintah melalui Bank BNI Cabang Jepara. Untuk waktu dan nominal 

penyaluran dana BOS diperoleh hasil bahwa penyaluran dana BOS tahap 2 tahun 

anggaran 2019 dana BOS diterima pada tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah  

 

110 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
111 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
112 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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Rp204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah), dan penerimaan dana BOS pada 

tahun anggaran 2020 tahap 1 madrasah menerima pencairan dana BOS pada tanggal 

17 Maret 2020 sejumlah  Rp225.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima 

ratus ribu rupiah). 

Hasil wawancara mengenai pengambilan dana BOS kepada Kepala 

madrasah bahwa: 

“Pengambilan dilakukan oleh Bendahara BOS menggunakan slip 

penarikan yang disediakan Bank ditandatangani oleh Kepala madrasah dan 

Bendahara BOS dengan menunjukkan KTP asli”.113 

Sama halnya yang dikemukakan Bendahara BOS bahwa: 

“Pengambilan dana BOS diambil dari Bank BNI dengan slip penarikan 

yang ditanda tangani Bendahara BOS dan Kepala madrasah dengan 

menunjukkan KTP asli Kepala madrasah”.114 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Tenaga pendidik bahwa: 

“Pengambilan dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala madrasah”.115 

Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah, Bendahara BOS dan 

Tenaga pendidik bahwa pengambilan dana BOS yang telah cair dilakukan oleh 

Bendahara BOS menggunakan slip penarikan tunai yang disediakan oleh bank dan 

slip penarikan ditandatangani oleh Kepala madrasah dan Bendahara BOS dengan 

menunjukkan KTP asli Kepala madrasah kepada pihak bank. 

 

113 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
114 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
115 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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 Penggunaan Dana BOS 

Data mengenai penggunaan dana BOS pada madrasah diperoleh peneliti 

dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik. 

Hasil wawancara kepada Kepala madrasah mengenai penggunaan dana 

BOS diperoleh bahwa: 

“Penggunaan BOS digunakan untuk pembiayaan yang bersifat 

operasional, disesuaikan dengan RKAM yang telah dianggarkan dan 

dibelanjakan oleh tim belanja barang”.116 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bendahara BOS yaitu: 

“Penggunaannya diperuntukkan kepada pembiayaan operasional 

disesuaikan dengan komponen-komponen yang telah dianggarkan di 

RKAM dan staf tata usaha ditunjuk untuk membelanjakan barang”.117 

Tidak jauh berbeda dengan wawancara yang dilakukan kepada Tenaga 

pendidik bahwa: 

“Penggunaan disesuaikan kebutuhan madrasah yang ada di RKAM yang 

telah disusun”.118 

Penggunaan dana BOS hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

bersifat operasional. Proses penggunaan dana BOS pada madrasah disesuaikan 

dengan RKAM yang telah disusun atas keputusan bersama antara Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, Tenaga pendidik dan Komite madrasah. Hasil Dokumentasi 

lampiran realisasi penggunaan dana BOS pada surat pertanggungjawaban tahun 

anggaran 2019 tahap 2 menunjukkan bahwa dana BOS digunakan untuk kegiatan-

 

116 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
117 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
118 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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kegiatan yang terdiri dari 1) Penerimaan peserta didik baru, 2) Kegiatan 

ekstrakurikuler siswa, 3) Pengelolaan madrasah, 4) Langganan daya dana jasa, 5) 

Pemeliharaan sarana dan prasaran, dan 6) Pembayaran honorarium guru dan 

karyawan non PNS. Pada dokumentasi lampiran realisasi penggunaan dana BOS 

tahun anggaran 2020 tahap 1 menunjukkan bahwa dana BOS digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 1) Kegiatan pembelajaran, 2) Kegiatan 

ekstrakurikuler, 3) Pengembangan keprofesian guru dan karyawan, 4) Pembayaran 

honorarium rutin guru dan karyawan non PNS, 5) Pemeliharaan sarana dan 

prasarana, 6) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, 7) Kegiatan masa taaruf 

siswa madrasah (Matsama), 8) Pengelolaan madrasah, dan 9) Langganan daya dan 

jasa. 

Dana BOS yang diterima madrasah dibandingkan dengan penggunaan 

secara rill, masih belum dapat menutup semua biaya operasional madrasah. Hal ini 

dikemukakan oleh Kepala madrasah, dan Bendahara BOS, dari hasil wawancara 

kepada Kepala madrasah menunjukkan bahwa: 

“Belum, dana BOS sepenuhnya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

madrasah, tentu saja madrasah harus menggunakan dana dari sumber lain 

untuk memenuhi kebutuhan madrasah yang kurang”.119 

Persis dengan apa yang disampaikan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“BOS belum dapat memenuhi kebutuhan madrasah, apabila kurang 

pendanaan diambilkan dari sumber lain”.120 

Dari hasil dokumentasi surat pertanggungjawaban dana BOS dan 

wawancara dengan Kepala madrasah dan Bendahara BOS, menunjukkan bahwa 

 

119 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
120 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
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madrasah masih membutuhkan sumber dana dari pihak lain dikarenakan program 

BOS hanya memperbolehkan untuk pembiayaan pada komponen-komponen 

tertentu saja, maka dari itu madrasah masih membutuhkan peran dari Komite 

madrasah, donatur, atau iuran bagi peserta didik/wali murid, tidak semua peserta 

didik dikenakan iuran, hanya peserta didik yang mampu saja yang dikenakan biaya 

tergantung ekonomi keluarga. 

 Pembukuan dana BOS 

Data mengenai Pembukuan Dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan 

diperoleh dari dokumentasi RKAM, Buku kas umum, Buku pembantu pajak, dan 

wawancara kepada Kepala madrasah dan Bendahara BOS. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah menunjukkan bahwa: 

“Proses pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang meliputi buku 

kas umum dan sebagainya”.121 

Hasil wawancara dengan Bendahara BOS menunjukkan bahwa: 

“Pembukuan meliputi buku kas umum, buku pembantu kas, buku 

pembantu bank, dan buku pembantu pajak”.122 

Dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala madrasah dan 

Bendahara BOS, pembukuan keseluruhan dana yang berasal dari berbagai sumber 

dana yang diperoleh, disusun oleh Bendahara BOS madrasah yang merangkap 

sebagai Bendahara BOS. Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara BOS terdiri dari 

buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu 

pajak. 

 

121 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
122 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
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Selain itu menurut hasil dari wawancara kepada Kepala madrasah bahwa: 

“Pembukuan selalu dilakukan oleh Bendahara BOS setiap ada 

transaksi”.123 

Senada dengan wawancara kepada Bendahara BOS bahwa: 

“Ya, dilakukan setiap ada kegiatan transaksi”.124 

Dari hasil wawancara tersebut pelaksanaan pembukuan ini dilakukan 

setiap ada transaksi serta tim belanja barang menyertakan bukti transaksi terhadap 

dana yang telah dikeluarkan, hal ini berguna untuk kegiatan pelaporan dana BOS 

sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan dana yang telah 

diberikan oleh pemerintah. 

c. Pelaporan 

Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai 

dengan petunjuk teknis BOS pada madrasah, madrasah harus menyampaikan surat 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada PPK sesuai dengan 

surat perjanjian kerjasama setelah dana BOS yang diterima selesai dilaksanakan, 

artinya madrasah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

dana BOS setiap semester (tahap 1 dan 2), secara umum laporan 

pertanggungjawaban tersebut meliputi dokumen: 1) Laporan jumlah dana yang 

diterima, 2) Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti 

pengeluaran, 3) Telah menyetorkan dana ke rekening kas negara apabila terdapat 

sisa dana BOS.125 Terkait dengan publikasi pengelolaan dana BOS madrasah juga 

 

123 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
124 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
125 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 34-35 
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diwajibkan mengumumkan rencana penggunaan dana BOS madrasah menurut 

komponen dan besaran dananya selain itu setelah seluruh pengelolaan dana selesai 

madrasah diwajibkan untuk mengumumkan besaran dana BOS yang telah 

dipergunakan dan ditandatangani oleh Kepala madrasah, Bendahara BOS dan 

Komite madrasah.126 Agar pengelolaan dana BOS bisa terhindar dari masalah yang 

berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pungutan liar hingga 

bentuk penyelewengan lainnya maka dilakukanlah kegiatan pengawasan. 

Pengawasan pengelolaan dana BOS meliputi 1) Pengawasan melekat, 2) 

Pengawasan fungsional internal, 3) Pengawasan eksternal, dan 4) Pengawasan 

masyarakat.127 

Implementasi pelaporan pengelolaan dana BOS pada penelitian kali ini 

peneliti bagi menjadi 3 bagian yaitu tahap Pelaporan dana BOS, Publikasi 

perencanaan dan penggunaan dana BOS, dan Pengawasan dana BOS. Secara umum 

data yang peneliti dapatkan dari proses pelaporan pengelolaan dana BOS berasal 

dari wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik, 

dan Komite madrasah dengan dikuatkan dari beberapa dokumentasi dan observasi 

yang telah peneliti peroleh. 

 Pelaporan Dana BOS 

Data tentang pelaporan pengelolaan dana BOS peneliti peroleh dari 

dokumentasi surat pertanggungjawaban dana BOS dan wawancara kepada Kepala 

madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan Komite madrasah. 

 

126 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 10 
127 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 43 
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Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah tentang penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa: 

“Ya mampu, hampir tidak ada kendala dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS”.128 

Sama halnya dengan yang disampaikan Bendahara BOS bahwa: 

“Mampu, penyusunan laporan pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan 

format yang ada”.129 

Pertanggungjawaban madrasah kepada pemerintah dengan memberikan 

laporan pengelolaan penggunaan dana BOS hampir tidak ada kendala berarti, dan 

dari hasil dokumentasi surat pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS diketahui 

bahwa pelaporan dana BOS dilakukan oleh madrasah setiap semester (tahap 1 dan 

tahap 2) atau dua kali dalam satu tahun anggaran hal ini diperkuat dari hasil 

wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik. 

Terkait pelaporan dana BOS, Kepala madrasah mengemukakan bahwa: 

“Madrasah melaporkan penggunaan dana BOS pada akhir semester, 

sebagai syarat pencairan dana BOS pada tahap selanjutnya”.130 

Hal serupa dinyatakan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Pada akhir periode tahap 1 dan 2, karena persyaratan pencairan dana BOS 

pada tahap selanjutnya laporan harus sudah selesai dan dilaporkan ke 

PPK”.131 

Sama halnya Tenaga pendidik berpendapat bahwa: 

 

128 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
129 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
130 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
131 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB  
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“Setiap semester laporan pertanggungjawaban BOS dibuat”.132 

Adapun surat pertanggung jawaban dana BOS ditandatangani oleh 

Bendahara BOS, Kepala madrasah, dan Komite madrasah, surat pertanggung 

jawaban tersebut kemudian diberikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

dalam hal ini Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jepara 

untuk divalidasi kebenarannya dan laporan asli disimpan oleh madrasah sebagai 

arsip. 

Sesuai dengan pernyataan Kepala madrasah siapa saja pihak yang terlibat 

dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS, bahwa: 

“Bendahara BOS, saya sendiri (Kepala madrasah) dan diketahui oleh 

Komite madrasah”.133 

Sama halnya yang disampaikan oleh Bendahara BOS tentang siapa saja 

yang terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BOS bahwa: 

“Saya sendiri (Bendahara BOS) dibantu dengan dua staf tata usaha dan 

diketahui oleh Kepala madrasah dan Komite madrasah”.134 

Sama halnya dengan wawancara kepada Tenaga pendidik bahwa: 

“Laporan pertanggungjawaban dana BOS dibuat oleh Bendahara BOS”.135 

Sejalan dengan pernyataan Komite madrasah bahwa: 

“Laporan pertanggungjawaban BOS dibuat oleh Bendahara BOS dan 

mengetahui Kepala madrasah dan saya (Komite madrasah)”.136 

 

132 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
133 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
134 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
135 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
136 Wawancara dengan Bapak Jarwono selaku Komite madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Sabtu 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB 
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Kegiatan pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban madrasah 

atas keterlaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah 

kepada pemerintah pusat khususnya masyarakat. 

 Publikasi Dana BOS 

Data publikasi pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan 

diperoleh dari observasi, dokumentasi daftar hadir wali murid dan wawancara 

kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan Komite 

madrasah. 

Hasil wawancara dengan Kepala madrasah mengenai publikasi rencana 

dan laporan penggunaan dana BOS dengan menunjukkan bahwa: 

“Ya, madrasah melakukan publikasi terkait rencana penggunaan dana 

BOS dengan mensosialisasikannya dirapat bersama wali murid pada awal 

dan akhir tahun pelajaran”.137 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara BOS 

bahwa: 

“Ya, madrasah mempublikasikan, dengan memberikan selebaran laporan 

realisasi perencanaan dan penggunaan dana BOS di rapat bersama wali 

murid”.138 

Sama halnya dengan Tenaga pendidik menyatakan bahwa: 

“Ya, publikasi dilaksanakan dengan mensosialisasikan kepada wali 

murid”.139 

Senada dengan Komite madrasah bahwa: 

 

137 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
138 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
139 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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“Ya, setiap awal tahun pelajaran baru madrasah mengundang wali murid 

untuk rapat dan mensosialisasikan rencana kegiatan dan penggunaan dana 

BOS pada madrasah”.140 

Publikasi dilakukan dengan mensosialisasikannya kepada wali murid di 

awal dan di akhir tahun pelajaran pada saat rapat wali murid. Sosialisasi yang 

dilakukan madrasah dengan menyampaikan kepada wali murid tentang rencana 

kegiatan dan anggaran madrasah dan rincian penggunaan dana BOS yang telah 

dilaksanakan madrasah, selain itu dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa 

Bendahara mempublikasikan posisi keuangan madrasah di papan laporan keuangan 

yang bisa dilihat oleh seluruh warga madrasah. 

 Pengawasan Dana BOS 

Data tentang pengawasan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi instrumen monitoring dan 

wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan 

Komite madrasah. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah mengenai bagaimana 

kegiatan pengawasan dana BOS Kepala madrasah menyatakan bahwa: 

“Kegiatan pengawasan pengelolaan dana BOS dilakukan oleh Kepala 

Kantor Kemenag Kabupaten Jepara dengan memonitoring dan 

mengevaluasi pengelolaan dana yang telah dilaksanakan. Selain itu 

Komite madrasah juga melakukan pengawasan terkait perencanaan hingga 

pelaporan dana BOS”.141 

Sama halnya dengan Bendahara BOS menyatakan bahwa: 

 

140 Wawancara dengan Bapak Jarwono selaku Komite madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Sabtu 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB 
141 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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“Ada monitoring dari Seksi Penma Kementerian Agama Kabupaten 

Jepara, pada pemantauan terkait pengelolaan dana BOS, selain itu saya 

juga memantau belanja barang yang dibelanjakan dari dana BOS”.142 

Senada dengan wawancara yang dilakukan kepada Tenaga pendidik 

menyatakan bahwa: 

“Terkadang ada monitoring dari Kemenag Kabupaten Jepara terkait 

pengelolaan dana BOS”.143 

Menurut Komite madrasah mengenai bagaimana proses pengawasan yang 

dilakukan Komite madrasah menyatakan bahwa: 

“Ya, pada pelaksanaan penyusunan RKAM dan proses penyusunan surat 

pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS”.144 

Dari hasil wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga 

pendidik, dan Komite madrasah menunjukkan bahwa proses pengawasan 

pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan terdiri dari pengawasan 

dari pihak internal dan pengawasan dari pihak eksternal madrasah. Pihak internal 

yang melakukan pengawasan adalah Komite madrasah dan Kepala madrasah, 

Komite madrasah melakukan pengawasan dari proses perencanaan penyusunan 

RKAM dan proses pelaporan surat pertanggungjawaban, kemudian pengawasan 

melekat dilakukan Kepala madrasah terhadap bawahannya terkait pengadaan 

barang dari dana BOS. Pengawasan dari pihak eksternal madrasah yaitu Seksi 

Pendidikan Madrasah Kementerian Agama tingkat Kabupaten Jepara. 

 

142 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
143 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
144 Wawancara dengan Bapak Jarwono selaku Komite madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Sabtu 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB 
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Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah mengenai komponen apa 

saja yang dipantau saat pengawasan menyatakan bahwa: 

“Pemantauan yang dilakukan berupa memantau rencana, ketepatan 

penggunaan dana BOS, kebenaran kegiatan yang telah dilaksanakan 

hingga pelaporan”.145 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Perencanaan dana BOS, penggunaan dana BOS, kebenaran kegiatan yang 

dilaksanakan hingga pelaporan”.146 

Pengawasan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan 

dilakukan dengan cara monitoring oleh pihak eksternal yaitu Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Pengawasan langsung mendatangi 

madrasah dan memberikan instrumen monitoring dan evaluasi yang perlu diisi oleh 

Kepala madrasah dan Komite madrasah. Dari hasil dokumentasi dokumen 

monitoring dan evaluasi Kepala madrasah, monitoring berisi tentang pengelolaan 

dana BOS dari perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan dana BOS. Kegiatan 

monitoring dana BOS dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran 

kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah sesuai dengan petunjuk teknis 

pengelolaan dana BOS pada madrasah. 

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana BOS 

Upaya untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi 

pengelolaan dana BOS yang dibuat oleh madrasah, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada tim pengelola BOS yaitu Kepala madrasah, Bendahara BOS, 

Tenaga pendidik dan Komite madrasah. Masing-masing narasumber menjawab 

 

145 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
146 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
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pertanyaan yang diajukan peneliti untuk saling melengkapi dan menyempurnakan 

data dan temuan penelitian. 

Menyangkut tentang faktor penghambat pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) maka dapat dipastikan seluruh madrasah memiliki 

kendala tersendiri yang dihadapi dalam proses implementasi dana BOS tersebut, 

sehingga untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pengelola dana 

BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan, maka akan dilakukan wawancara terhadap 

beberapa narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara pertama 

dilakukan terhadap Kepala madrasah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana 

BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan, guna mengetahui faktor penghambat 

pengelolaan dana BOS. Beliau menjelaskan sebagai berikut: 

“Secara umum tidak ada hambatan dalam pengelolaan program Bantuan 

Operasional Sekolah, tetapi pada alokasi dana yang kami terima sering kali 

tidak sesuai dengan jumlah siswa yang kami miliki, kemudian madrasah 

masih dibatasi dalam pemanfaatan dana BOS tersebut”.147 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah ditemukan salah satu yang 

menjadi faktor penghambat pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 

yaitu; alokasi dana BOS yang sering kali tidak sesuai dengan jumlah peserta didik 

yang dimiliki oleh madrasah, aturan yang berlaku membuat madrasah tidak 

diberikan kebebasan untuk mendanai kebutuhan madrasah yang secara kondisi 

lebih dibutuhkan.  

Guna mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selanjutnya maka dilakukan wawancara 

 

147 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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terhadap Komite madrasah sebagai narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam proses wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut: 

“Pengalokasian anggaran dana BOS yang dihitung dari jumlah siswa 

menurut saya ada kesenjangan yaitu dimana kebutuhan madrasah dengan 

anggaran yang diterima tidak sebanding, sehingga masih banyak 

keperluan-keperluan yang harus dipenuhi dari sumber pendanaan lainnya. 

Karena sekolah yang terbelakang akan selalu terbelakang ketimbang 

sekolah yang telah maju, dikarenakan sekolah yang lebih maju akan selalu 

mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan kualitas 

mereka sedangkan sekolah yang tertinggal dan memiliki siswa sedikit akan 

mendapatkan anggaran yang kecil untuk mengembangkan kualitas 

pendidikannya”.148 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah didapatkan salah satu 

faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. 

Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan antara jumlah 

anggaran dana bantuan operasional sekolah yang diterima dengan besarnya 

kebutuhan madrasah, artinya anggaran yang didapatkan belum mampu memenuhi 

kebutuhan sekolah sehingga madrasah harus memilih-milih hal apa yang harus 

didahulukan untuk dipenuhi sehingga pembangunan tidak dapat secara merata dan 

berakibat terhadap kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan. Selain 

daripada itu hal yang dikeluhkan adalah sistem penetapan anggaran yang 

berdasarkan jumlah peserta didik, Komite madrasah merasa dengan sistem yang 

seperti itu hanya memberi keuntungan terhadap sebagian sekolah khususnya 

sekolah yang telah maju dan memiliki peserta didik banyak, karena mereka akan 

mendapatkan anggaran yang lebih besar dan tentunya kualitas mereka akan terus 

berkembang pesat, namun jika dibandingkan dengan sekolah yang masih 

 

148 Wawancara dengan Bapak Jarwono selaku Komite madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Sabtu 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB 
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berkembang dan hanya memiliki jumlah peserta didik sedikit serta fasilitasnya tidak 

lengkap tentunya akan mendapatkan anggaran yang sedikit dengan jumlah 

kebutuhan yang sangat besar untuk mengembangkan kualitas mereka, sehingga hal 

ini akan menimbulkan kesenjangan antara anggaran yang diterima dengan jumlah 

biaya operasional sekolah yang dibutuhkan madrasah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikannya. 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor penghambat 

pengelolaan dana BOS maka dilakukan wawancara lebih lanjut terhadap Bendahara 

BOS sebagai narasumber yang telah ditentukan sebelumnya, dalam wawancara 

beliau menjelaskan bahwa: 

“Faktor penghambat didalam pelaksanaan program Bantuan Operasional 

Sekolah di madrasah kami yaitu, pencairan dana BOS yang tidak 

disalurkan diawal semester, sehingga program madrasah tidak bisa 

terlaksana tepat waktu dan kami harus mencari dana dari sumber lain untuk 

menutupi keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut. Jadi hal ini harus 

segera dicarikan solusi agar program yang sudah direncanakan madrasah 

tidak terhambat mengingat dana BOS merupakan sumber dana terbesar 

yang diperoleh oleh madrasah.”.149 

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh madrasah adalah 

penyaluran yang tidak dilakukan diawal semester, sehingga memberikan dampak 

terhadap banyaknya pelaksanaan program-program madrasah yang tidak berjalan 

sesuai dengan jadwal, selain itu untuk menutupi keterlambatan tersebut maka 

madrasah harus mencari sumber dana lain untuk menutupi keterlambatan tersebut. 

Harapan dari madrasah adalah agar dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan 

 

149 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 11.15 WIB 
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tersebut, menyangkut dana BOS merupakan sumber pendanaan terbesar yang bisa 

diperoleh madrasah. 

Wawancara selanjutnya terhadap seorang Tenaga pendidik yang telah 

dijadikan sebagai narasumber untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan 

program Bantuan Operasional Sekolah di MTs Miftahul Huda Bulungan, dalam 

proses wawancara beliau menyatakan sebagai berikut: 

“Menyangkut faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah, adalah seperti diketahui dana BOS dipergunakan 

untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin namun program ini tidak 

sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dikarenakan anggaran yang 

didapatkan tidak cukup untuk membiayai seluruh siswa miskin. Beruntung 

ada Program Indonesia Pintar /PIP sehingga siswa miskin dapat terkover 

di dalam program bantuan tersebut”.150 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditemukan salah satu faktor 

penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di MTs 

Miftahul Huda Bulungan. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu 

Bantuan Operasional Sekolah tidak mampu memberikan pembiayaan secara 

menyeluruh terhadap siswa miskin. 

Untuk memastikan kebenaran hasil wawancara tersebut maka peneliti 

menggunakan metode dokumentasi untuk melihat arsip dokumen permohonan 

pencairan dana BOS tahun anggaran 2020 khususnya untuk melihat bantuan 

terhadap siswa miskin. Adapun hasil yang ditemukan yaitu: Berdasarkan dokumen 

formulir BOS-03 tentang daftar peserta didik yang dibebaskan dari segala pungutan 

diketahui terdapat 34 peserta didik yang dibebaskan dari pungutan dan berdasarkan 

dokumen daftar peserta didik penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar 

 

150 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB 
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(PIP) selama tahun pelajaran 2019/2020 terdapat 77 peserta didik penerima 

program PIP, sedangkan dari buku induk siswa tahun pelajaran 2019/2020 terdapat 

128 peserta didik yang tercatat sebagai siswa pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

yang pada dasarnya siswa pemegang KIP adalah siswa miskin. Dari data tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) sepanjang tahun pelajaran 2019/2020 tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan siswa miskin di MTs Miftahul Huda Bulungan sekalipun tahun anggaran 

2020 terdapat kenaikan alokasi dana BOS dari  Rp1.000.000,- menjadi  

Rp1.100.000,-. Dari gambaran tersebut telah memberikan pembenaran terhadap 

hasil wawancara sebelumnya bahwa pemenuhan pembiayaan pendidikan dari dana 

BOS sepenuhnya tidak dapat tercapai. 

3. Hasil Pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan Dari Dana BOS 

Upaya untuk mengetahui hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan 

dari pengelolaan dana BOS yang dibuat oleh madrasah, peneliti peroleh dari hasil 

dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) dan laporan 

realisasi penggunaan pada laporan pertanggungjawaban dana BOS, dan hasil 

wawancara Kepala madrasah dan Bendahara BOS. 

Secara umum Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk 

membantu biaya operasional dan non personalia pada madrasah dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) salah satunya adalah standar pembiayaan pendidikan, menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 pembiayaan pendidikan 

terdiri atas 1) Biaya investasi, 2) Biaya personal, dan 3) Biaya operasional.  
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Untuk memenuhi pembiayaan pendidikan pada madrasah, pemerintah 

telah mengatur pembiayaan apa saja yang diperbolehkan di biayai dari dana BOS, 

tertuang didalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS bahwa komponen-

komponen pembiayaan dari dana BOS di madrasah telah mencakup standar 

pembiayaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya personal, dan biaya 

operasional.  

Dari hasil dokumentasi buku petunjuk pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019, berikut adalah komponen-

komponen kegiatan pembiayaan dana BOS yang peneliti kelompokkan berdasarkan 

standar pembiayaan pendidikan: 

No Komponen Pembiayaan BOS Standar Pembiayaan 

Pendidikan 

1 Pengembangan perpustakaan Biaya Investasi 

2 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) dan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah 

(Matsama) 

Biaya Operasional 

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Biaya Operasional 

4 Kegiatan penilaian dan ujian/kegiatan evaluasi 

pembelajaran 

Biaya Operasional 

5 Pengelolaan madrasah Biaya Operasional 

6 Langganan daya dan jasa Biaya Operasional 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana Biaya Operasional 

8 Pembayaran honor Biaya Operasional 

9 Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan 

Biaya Investasi 

10 Alat multimedia pembelajaran (termasuk 

penunjang UNBK/UAMBN-BK) 

Biaya Investasi 

Tabel 8. Pengelompokkan Komponen BOS Tahun Anggaran 2019 Dengan 

Standar Pembiayaan 

Dari hasil dokumentasi buku petunjuk pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020, berikut adalah komponen-
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komponen kegiatan pembiayaan dana BOS yang peneliti kelompokkan berdasarkan 

standar pembiayaan pendidikan: 

No Komponen Pembiayaan BOS Standar Pembiayaan 

Pendidikan 

1 Kegiatan pembelajaran Biaya Operasional 

2 Kegiatan ekstrakurikuler Biaya Operasional 

3 Kegiatan evaluasi pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

Biaya Operasional 

4 Kegiatan pengembangan potensi siswa Biaya Investasi 

5 Pengembangan keprofesian guru dan tenaga 

kependidikan serta pengembangan manajemen 

sekolah 

Biaya Investasi 

6 Pembayaran honor rutin Biaya Operasional 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana Biaya Operasional 

8 Pengembangan perpustakaan Biaya Investasi 

9 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) 

Biaya Operasional 

10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Biaya Operasional 

11 Pengelolaan madrasah Biaya Operasional 

12 Langganan daya dan jasa Biaya Operasional 

13 Pembelian alat multimedia pembelajaran Biaya Investasi 

Tabel 9. Pengelompokkan Komponen BOS Tahun Anggaran 2020 Dengan 

Standar Pembiayaan 

Hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan yang berasal dari dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Miftahul Huda Bulungan selanjutnya 

peneliti akan menyandingkan dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAM) dengan dokumen realisasi penggunaan dana BOS selama tahun 

pelajaran 2019/2020, artinya akan ada 2 RKAM dan 2 realisasi penggunaan dana 

BOS yang akan peneliti sandingkan yaitu dokumentasi RKAM dan realisasi 

penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019 tahap 2 dan dokumentasi RKAM dan 

realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020 tahap 1. 
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Dari hasil dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah 

(RKAM) tahun anggaran 2019 tahap 2 komponen-komponen pembiayaan yang 

dianggarkan di MTs Miftahul Huda Bulungan adalah sebagai berikut: 

No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Anggaran Persentase 

1 Pengembangan perpustakaan  Rp0,-  0,0% 

2 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) dan Masa Ta’aruf 

Siswa Madrasah (Matsama) 

 Rp2.480.500,- 1,2% 

3 Kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

 Rp57.600.000,- 28,2% 

4 Kegiatan penilaian dan 

ujian/kegiatan evaluasi 

pembelajaran 

 Rp0,-  0,0% 

5 Pengelolaan madrasah  Rp10.896.021,-  5,3% 

6 Langganan daya dan jasa  Rp17.667.479,- 8,7% 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana  Rp27.390.000,- 13,4% 

8 Pembayaran honor  Rp87.966.000,- 43,1% 

9 Pengembangan profesi guru dan 

tenaga kependidikan 

 Rp0,-  0,0% 

10 Alat multimedia pembelajaran 

(termasuk penunjang 

UNBK/UAMBN-BK) 

 Rp0,- 0,0% 

 Jumlah  Rp204.000.000,- 100,0% 

Tabel 10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Tahun 2019 Tahap 2 

Dari hasil dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah 

(RKAM) tahun anggaran 2020 tahap 1 komponen-komponen pembiayaan yang 

dianggarkan di MTs Miftahul Huda Bulungan adalah sebagai berikut: 

No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Anggaran Persentase 

1 Kegiatan pembelajaran  Rp3.523.000,-  1,6% 

2 Kegiatan ekstrakurikuler  Rp64.800.000,-  28,7% 

3 Kegiatan evaluasi pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

 Rp0,- 0,0% 

4 Kegiatan pengembangan potensi 

siswa 

 Rp0,-  0,0% 
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No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Anggaran Persentase 

5 Pengembangan keprofesian guru 

dan tenaga kependidikan serta 

pengembangan manajemen sekolah 

 Rp8.400.000,- 3,7% 

6 Pembayaran honor rutin  Rp95.592.000,-  42,4% 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana  Rp30.564.615,-  13,6% 

8 Pengembangan perpustakaan  Rp-  0,0% 

9 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) 

 Rp-  0,0% 

10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah  Rp- 0,0% 

11 Pengelolaan madrasah  Rp10.770.716,- 4,8% 

12 Langganan daya dan jasa  Rp11.849.669,- 5,3% 

13 Pembelian alat multimedia 

pembelajaran 

 Rp0,-  0,0% 

 Jumlah  Rp225.500.000,- 100,0% 

Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Tahun 2020 Tahap 1 

Dari hasil dokumentasi realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 

2019 tahap 2 komponen-komponen pembiayaan pendidikan yang telah ter realisasi 

di MTs Miftahul Huda Bulungan adalah sebagai berikut: 

No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Realisasi Persentase 

1 Pengembangan perpustakaan  Rp0,- 0,0% 

2 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) dan Masa Ta’aruf 

Siswa Madrasah (Matsama) 

 Rp2.480.500,- 1,2% 

3 Kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

 Rp57.600.000,- 28,2% 

4 Kegiatan penilaian dan 

ujian/kegiatan evaluasi 

pembelajaran 

 Rp0,-  0,0% 

5 Pengelolaan madrasah  Rp10.798.878,- 5,3% 

6 Langganan daya dan jasa  Rp12.079.098,- 5,9% 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana  Rp33.075.524,- 16,2% 

8 Pembayaran honor  Rp87.966.000,- 43,1% 

9 Pengembangan profesi guru dan 

tenaga kependidikan 

 Rp0,-  0,0% 

10 Alat multimedia pembelajaran 

(termasuk penunjang 

UNBK/UAMBN-BK) 

 Rp0,-  0,0% 
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No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Realisasi Persentase 

 Jumlah  Rp204.000.000,- 100,0% 

Tabel 12. Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2019 Tahap 2 

Dari hasil dokumentasi realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 

2020 tahap 1 komponen-komponen pembiayaan pendidikan yang telah ter realisasi 

di MTs Miftahul Huda Bulungan adalah sebagai berikut: 

No Komponen/Rincian Belanja Jumlah Realisasi Persentase 

1 Kegiatan pembelajaran  Rp13.944.000,- 6,2% 

2 Kegiatan ekstrakurikuler  Rp8.640.000,- 3,8% 

3 Kegiatan evaluasi pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

 Rp0,- 0,0% 

4 Kegiatan pengembangan potensi 

siswa 

 Rp0,- 0,0% 

5 Pengembangan keprofesian guru 

dan tenaga kependidikan serta 

pengembangan manajemen sekolah 

 Rp10.500.000,- 4,7% 

6 Pembayaran honor rutin  Rp162.420.000,- 72,0% 

7 Pemeliharaan sarana dan prasarana  Rp10.698.000,- 4,7% 

8 Pengembangan perpustakaan  Rp0,- 0,0% 

9 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) 

 Rp0,- 0,0% 

10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah  Rp0,- 0,0% 

11 Pengelolaan madrasah  Rp7.448.331,- 3,3% 

12 Langganan daya dan jasa  Rp11.849.669,- 5,3% 

13 Pembelian alat multimedia 

pembelajaran 

 Rp0,- 0,0% 

 Jumlah  Rp225.500.000,- 100,0% 

Tabel 13. Realisasi penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2020 Tahap 1 

Berdasarkan tabel rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS 

pada data diatas menyajikan komponen kegiatan apa saja yang madrasah rencana 

anggarkan dan telah madrasah realisasikan penggunaannya. Persentase rencana 

anggaran dan realisasi penggunaan tidak selalu sama, hal ini menunjukkan bahwa 

rencana anggaran tidak selalu sama dengan realisasi penggunaan dana BOS. 
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Selanjutnya peneliti akan sandingkan data antara rencana anggaran dan 

realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019 tahap 2 dan tahun anggaran 

2020 tahap 1. Dari hasil penyandingan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAM) dan realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019 tahap 

2 diketahui bahwa: 

No Komponen/Rincian 

Belanja 

Anggaran Realisasi Selisih 

(%) 

1 Pengembangan 

perpustakaan 

 Rp0,-  Rp0,- 0,0% 

2 Kegiatan Penerimaan 

Peserta Didik Baru 

(PPDB) dan Masa Ta’aruf 

Siswa Madrasah 

(Matsama) 

 Rp2.480.500,- Rp2.480.500,- 0,0% 

3 Kegiatan pembelajaran 

dan ekstrakurikuler 

 Rp57.600.000,- Rp57.600.000,- 0,0% 

4 Kegiatan penilaian dan 

ujian/kegiatan evaluasi 

pembelajaran 

 Rp0,-  Rp0,- 0,0% 

5 Pengelolaan madrasah  Rp10.896.021,-  Rp10.798.878,- 2,7% 

6 Langganan daya dan jasa  Rp17.667.479,- Rp12.079.098,- -2,8% 

7 Pemeliharaan sarana dan 

prasarana 

 Rp27.390.000,- Rp33.075.524,- 0,0% 

8 Pembayaran honor  Rp87.966.000,- Rp87.966.000,- 0,0% 

9 Pengembangan profesi 

guru dan tenaga 

kependidikan 

 Rp0,-  Rp0,- 0,0% 

10 Alat multimedia 

pembelajaran (termasuk 

penunjang 

UNBK/UAMBN-BK) 

 Rp0,- Rp0,- 0,0% 

 Jumlah Rp.204.000.000,- Rp204.000.000,- 0,0% 



122 

 

 

Tabel 14. Perbandingan RKAM dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 

Anggaran 2019 Tahap 2 

Dari hasil penyandingan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAM) dan realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020 tahap 

1 diketahui bahwa: 

No Komponen/Rincian 

Belanja 

Anggaran Realisasi Selisih 

(%) 

1 Kegiatan pembelajaran  Rp3.523.000,-  Rp13.944.000,- -4,6% 

2 Kegiatan ekstrakurikuler  Rp64.800.000,-  Rp8.640.000,- 24,9% 

3 Kegiatan evaluasi 

pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

 Rp0,- Rp0,- 0,0% 

4 Kegiatan pengembangan 

potensi siswa 

 Rp0,-  Rp0,- 0,0% 

5 Pengembangan 

keprofesian guru dan 

tenaga kependidikan 

serta pengembangan 

manajemen sekolah 

 Rp8.400.000,- Rp10.500.000,- -0,9% 

6 Pembayaran honor rutin  Rp95.592.000,-  Rp162.420.000,- -

29,6% 

7 Pemeliharaan sarana dan 

prasarana 

 Rp30.564.615,-  Rp10.698.000,- 8,8% 

8 Pengembangan 

perpustakaan 

 Rp-  Rp0,- 0,0% 

9 Kegiatan Penerimaan 

Peserta Didik Baru 

(PPDB) 

 Rp-  Rp0,- 0,0% 

10 Masa Ta'aruf Siswa 

Madrasah 

 Rp- Rp0,- 0,0% 

11 Pengelolaan madrasah  Rp10.770.716,- Rp7.448.331,- 1,5% 

12 Langganan daya dan jasa  Rp11.849.669,- Rp11.849.669,- 0,0% 

13 Pembelian alat 

multimedia 

pembelajaran 

 Rp0,-  Rp0,- 0,0% 

 Jumlah  Rp225.500.000,- Rp225.500.000,- 0,0% 
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Tabel 15. Perbandingan RKAM dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 

Anggaran 2020 Tahap 1 

Dari hasil penyandingan data antara rencana anggaran dan realisasi 

penggunaan dana BOS diketahui bahwa ada beberapa komponen kegiatan dimana 

realisasi penggunaannya tidak sesuai dengan rencana anggaran, pada poin ini 

peneliti merangkum dan menanyakan kepada Kepala madrasah dan Bendahara 

BOS terkait hal tersebut. 

Berikut adalah komponen-komponen kegiatan yang peneliti rangkum 

karena memiliki selisih yang cukup signifikan antara rencana anggaran dan realisasi 

penggunaan diantaranya, BOS tahun anggaran 2019 tahap 2: 1) Langganan daya 

dan jasa, dan 2) Pemeliharaan sarana prasarana, untuk BOS tahun anggaran 2020 

tahap 1: 1) Kegiatan pembelajaran, 2) Kegiatan ekstrakurikuler, 3) Pembayaran 

honor rutin, dan 4) Pemeliharaan sarana prasarana. 

Terkait berbedanya rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS 

tahun anggaran 2019 tahap 2, peneliti menemukan bahwa realisasi penggunaan 

dana BOS melebihi dari rencana anggaran, pada komponen kegiatan langganan 

daya dan jasa peneliti melakukan dokumentasi terhadap realisasi penggunaan dana 

BOS dan wawancara kepada Kepala madrasah, dan Bendahara BOS, berdasarkan 

hasil wawancara kepada kepala madrasah diketahui bahwa: 

“Tentu saja berbeda, dikarenakan anggaran daya dan jasa diambil dari 

tagihan bulan-bulan sebelumnya, makanya berbeda”.151 

Sama halnya dengan Bendahara BOS, yang menyatakan bahwa: 

“Anggaran langganan daya dan jasa didasarkan pada rata-rata tagihan 

bulan sebelumnya, makanya realisasi penggunaan pada komponen ini 

 

151 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
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berbeda dengan anggaran, karena tagihan bulan lalu belum tentu sama 

dengan tagihan bulan yang akan datang”.152 

Berdasarkan hasil dokumentasi rencana anggaran dan realisasi 

penggunaan dan wawancara kepada Kepala madrasah dan Bendahara BOS 

diketahui bahwa anggaran komponen kegiatan langganan daya dan jasa didapatkan 

dari tagihan pada bulan-bulan sebelumnya, jadi wajar apabila rencana anggaran 

berbeda dengan realisasi penggunaan dana BOS. 

Terkait dengan komponen kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, 

peneliti menemukan bahwa realisasi penggunaan dana BOS melebihi dari rencana 

anggaran,  peneliti melakukan dokumentasi realisasi penggunaan, dan observasi 

serta mengajukan pertanyaan kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan 

Tenaga pendidik, dalam wawancara kepada Kepala madrasah didapatkan bahwa: 

“Pada saat itu lab komputer madrasah mengalami kebocoran, sedangkan 

lab komputer pada waktu itu segera dibutuhkan untuk simulasi ujian, maka 

dari itu segera dilaksanakan perbaikan pada lab komputer”.153 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Madrasah melakukan rehab ringan lab komputer dikarenakan akan segera 

digunakan untuk ujian”.154 

Serupa yang dikemukakan oleh Tenaga pendidik bahwa: 

“Ya, sebagai upaya untuk mempersiapkan ujian, maka lab komputer harus 

segera di rehab”.155 

 

152 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
153 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
154 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
155 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda 
Bulungan. Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, 

dan Tenaga pendidik diketahui bahwa pada saat itu ruang lab komputer mengalami 

kebocoran, dikarenakan segera dibutuhkan untuk kegiatan ujian maka ruangan 

tersebut harus segera di rehab, hal ini dibuktikan dengan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti yang menemukan bahwa benar lab komputer telah di rehabilitasi. 

Terkait berbedanya rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS 

tahun anggaran 2020 tahap 1, didapat bahwa madrasah melakukan realokasi 

anggaran tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19, diantaranya realokasi 

anggaran terlihat pada komponen-komponen berikut: 1) Kegiatan pembelajaran, 2) 

Kegiatan ekstrakurikuler, 3) Pembayaran honor rutin, dan 4) Pemeliharaan sarana 

prasarana. 

Pada komponen kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan dokumentasi 

terhadap realisasi penggunaan dan wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara 

BOS, dan Tenaga pendidik, berdasarkan wawancara kepada Kepala madrasah 

menyebutkan bahwa: 

“Pada pertengahan semester genap tahun pelajaran 2019/2020, terjadi 

pandemi Covid-19 dimana pemerintah melarang kegiatan pembelajaran 

tatap muka, sehingga madrasah menyediakan kuota bagi siswa untuk 

mengikuti ujian secara daring”.156 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Ada kejadian diluar dugaan dimana waktu itu pemerintah melarang 

pembelajaran tatap muka, sehingga madrasah menganggarkan kuota untuk 

siswa dan guru agar dapat melaksanakan ujian dari rumah”.157 

Pernyataan dikuatkan oleh Tenaga pendidik yang menyatakan bahwa: 

 

156 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
157 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
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“Ya, madrasah menganggarkan kuota untuk guru dan membantu siswa 

mengikuti ujian secara daring/online dari rumah masing-masing”.158 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik diketahui bahwa madrasah melakukan 

pengadaan kuota bagi Tenaga pendidik dan Peserta didik guna menunjang kegiatan 

ujian, sama halnya yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban BOS madrasah 

melakukan pengadaan kuota bagi peserta didik untuk kegiatan ujian madrasah dan 

ujian semester. 

Selanjutnya, pada komponen kegiatan ekstrakurikuler, peneliti melakukan 

dokumentasi terhadap realisasi penggunaan dan wawancara kepada Kepala 

madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik, berdasarkan wawancara kepada 

Kepala madrasah didapatkan bahwa: 

“Sama halnya kegiatan belajar mengajar yang dilarang, pemerintah juga 

melarang kegiatan ekstrakurikuler siswa, sehingga operasional bagi 

pembina ekstrakurikuler dan siswa juga tidak ada”.159 

Sama halnya yang disampaikan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Ya, karena kegiatan ekstrakurikuler juga dilarang oleh pemerintah, 

sehingga tidak ada biaya yang harus dikeluarkan”.160 

Pernyataan diatas dikuatkan oleh Tenaga pendidik yang menyatakan 

bahwa: 

“Ya, termasuk kegiatan ekstrakurikuler juga dilarang oleh pemerintah”.161 

 

158 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda 
Bulungan. Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
159 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
160 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
161 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda 
Bulungan. Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik diketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

juga dilarang oleh pemerintah, sehingga biaya operasional yang biasanya 

dikeluarkan untuk kegiatan tersebut tidak dikeluarkan, dari dokumentasi dokumen 

realisasi penggunaan dana BOS diketahui bahwa madrasah merelokasikan 

anggaran kegiatan ekstrakurikuler mulai bulan April 2020 ke kegiatan 

pembelajaran siswa dan komponen kegiatan lainnya. 

Selanjutnya, pada komponen kegiatan pembayaran honor rutin, peneliti 

melakukan dokumentasi terhadap realisasi penggunaan dan wawancara kepada 

Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik, berdasarkan wawancara 

kepada Kepala madrasah didapatkan bahwa: 

“Semenjak adanya pandemi covid-19 pemerintah melakukan relaksasi 

terhadap penggunaan dana BOS, seperti pembayaran honor rutin dimana 

sebelumnya dibatasi hanya diperbolehkan maksimal 30% dari total 

anggaran kali ini diperbolehkan sehingga madrasah manfaatkan sebaik 

mungkin penggunaannya”.162 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BOS didapatkan bahwa: 

“Pada tahun anggaran 2020 pemerintah memberikan relaksasi kepada 

madrasah terkait penggunaan dana BOS untuk honor rutin yang tadinya 

hanya boleh maksimal 30% dari total bantuan sekarang diperbolehkan 

lebih dari 30%”.163 

Sama halnya yang disampaikan oleh Tenaga pendidik bahwa: 

“Ya, dengan adanya covid-19 pemerintah memperbolehkan penggunaan 

dana BOS lebih dari 30%”.164 

 

162 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
163 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
164 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda 
Bulungan. Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik diketahui bahwa kegiatan pembayaran honor 

rutin yang tadinya hanya diperbolehkan maksimal 30% dari total dana BOS 

sekarang diperbolehkan lebih dari 30%, hal tersebut dimanfaatkan madrasah untuk 

memenuhi pembiayaan honor pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.  

Terkait dengan pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2020 tahap 1 pada 

komponen kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, peneliti menemukan bahwa 

realisasi penggunaan dana BOS tidak memenuhi rencana anggaran BOS, Peneliti 

melakukan dokumentasi realisasi penggunaan, dan observasi serta mengajukan 

pertanyaan kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, dan Tenaga pendidik, dalam 

wawancara kepada Kepala madrasah didapatkan bahwa: 

“Dikarenakan covid-19, madrasah merelokasi anggaran sarana prasarana 

ke kebutuhan untuk pencegahan covid-19”.165 

Sama halnya yang disampaikan oleh Bendahara BOS bahwa: 

“Untuk kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, madrasah merelokasi 

sedikit anggarannya untuk kegiatan pencegahan dampak covid-19, selain 

itu juga direlokasi untuk kegiatan pembelajaran dan pembayaran honor 

rutin”.166 

Demikian pula yang disampaikan oleh Tenaga pendidik bahwa: 

“Sebagai bentuk pencegahan dari covid-19 madrasah merelokasi sebagian 

anggarannya termasuk dari komponen kegiatan pemeliharaan sarana 

prasarana”.167 

 

165 Wawancara dengan Ibu Isrowiyah selaku Plt Kepala madrasah MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 08.00 WIB 
166 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Rohmah selaku Bendahara BOS MTs Miftahul Huda Bulungan. 
Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB 
167 Wawancara dengan Bapak Imron Yusuf selaku Tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda 
Bulungan. Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala madrasah, Bendahara BOS, 

dan Tenaga pendidik diketahui bahwa dikarenakan pandemi covid-19 madrasah 

harus merelokasi sebagian anggaran termasuk pemeliharaan sarana prasarana untuk 

komponen kegiatan lain, seperti komponen kegiatan pembelajaran, dan komponen 

kegiatan pembayaran honor rutin, hal ini dibuktikan dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti bahwa tidak ada sarana prasarana baru yang dimiliki oleh 

madrasah. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi, berikut adalah pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi 1) Implementasi pengelolaan dana BOS dari prosedur perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan, 2) Faktor penghambat pengelolaan dana BOS, dan 3) 

Hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dari dana BOS di MTs Miftahul 

Huda Bulungan, Kecamatan Pakis Aji - Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

1. Implementasi Pengelolaan Dana BOS 

Implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

MTs Miftahul Huda Bulungan akan peneliti sandingkan dengan petunjuk teknis 

BOS pada madrasah tahun 2019 mulai dari prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan dana BOS.  

a. Perencanaan 

Menurut petunjuk teknis BOS, perencanaan program BOS yang diterima 

oleh madrasah diawali dengan pengalokasian dana, dimana pengalokasian dana 

didasarkan pada jumlah peserta didik yang didata oleh operator madrasah melalui 
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aplikasi EMIS (Education Management Information System), setelah madrasah 

mengetahui berapa alokasi dana BOS yang akan diterima selanjutnya madrasah 

harus mengajukan pencairan dana BOS dengan menyampaikan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam jangka waktu 1 tahun, apabila dalam 

jangka waktu 1 tahun terjadi perubahan nilai bantuan maka perlu dilakukan 

perubahan RKAM. Penyusunan RKAM dilakukan oleh Tim pengelola BOS yang 

terdiri dari Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan Komite 

madrasah. RKAM disusun sesuai komponen-komponen pembiayaan yang tertuang 

didalam juknis BOS, Komite madrasah dimintai pertimbangan mengenai 

penganggaran yang diajukan dan memberikan saran agar bisa di anggarkan segera. 

Implementasi Perencanaan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan di mulai dari pendataan EMIS yang dikerjakan oleh staf tata usaha 

sebagai operator madrasah, pendataan tersebut dilakukan setiap semester dan 

diketahui oleh Kepala madrasah dan Bendahara BOS. Pendataan EMIS Semester 

gasal tahun pelajaran 2019/2020 didapatkan total jumlah peserta didik sebanyak 

419 siswa dan pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020 didapatkan jumlah 

peserta didik sebanyak 425 siswa. Jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat 

terakomodasi oleh dana BOS karena diketahui bahwa alokasi dana BOS tahun 

anggaran 2019 tahap 2 dengan anggaran Rp1.000.000,-/siswa/tahun hanya 

mengakomodasi sebanyak 408 siswa dengan nominal Rp204.000.000,- (Dua ratus 

empat juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2020 tahap 1 dengan anggaran  

Rp1.100.000,-/siswa/tahun hanya mengakomodasi sebanyak 410 siswa dengan 

nominal Rp225.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 

Penyusunan RKAM disusun oleh tim pengelola BOS yang meliputi Kepala 
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madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik dan Komite madrasah, penyusunan 

anggaran disesuaikan dengan komponen-komponen pembiayaan yang tertuang 

didalam juknis BOS, dari 10 komponen yang diperbolehkan dianggarkan didalam 

RKAM tahun anggaran 2019 tahap 2, madrasah hanya menganggarkan 6 komponen 

kegiatan.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan 

pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan sepenuhnya tidak bisa 

berjalan sesuai harapan, dikarenakan pengalokasian dana BOS yang tidak sesuai 

dengan jumlah peserta didik yang dimiliki oleh madrasah sehingga menjadikan 

kendala tersendiri bagi pengelola BOS. Kemudian untuk penyusunan RKAM 

madrasah belum memanfaatkan secara maksimal komponen-komponen yang 

diperbolehkan untuk dianggarkan madrasah sehingga terdapat kekosongan kegiatan 

seperti kegiatan pengembangan perpustakaan, kegiatan ulangan umum dan ujian, 

dan pengembangan profesi guru. 

b. Pelaksanaan 

Didalam petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah, madrasah menerima dana BOS melalui 

2 tahap, yakni tahap I sebesar 50% dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan 

Maret dan tahap II sebesar 50% dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan 

Agustus, dengan syarat persyaratan telah selesai dan lengkap yang meliputi: 

dokumen RKAM, Surat perjanjian kerjasama, dan Kuitansi bukti penerimaan. 

Dalam hal penggunaan dana BOS, madrasah harus membelanjakan dana BOS 

tersebut sesuai dengan kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala 

madrasah, Bendahara BOS, Tenaga pendidik, dan Komite madrasah yang tertuang 
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didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), diantaranya 

komponen-komponen yang diperbolehkan untuk dibelanjakan adalah: 1) 

Pengembangan perpustakaan, 2) Kegiatan PPDB dan Matsama, 3) Kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakurikuler, 4) Kegiatan penilaian, ujian dan evaluasi 

pembelajaran, 5) Pengelolaan madrasah, 6) Langganan daya dan jasa, 7) 

Pemeliharaan sarana prasarana, 8) Pembayaran honor, 9) Pengembangan profesi 

guru dan tenaga kependidikan, 10) Pembelian/perawatan alat multimedia 

pembelajaran. Dalam hal pembukuan madrasah diwajibkan membuat pembukuan 

dari dana yang diperoleh dari dana BOS yang meliputi buku kas umum dan buku 

pembantu pajak. 

Implementasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS disalurkan melalui Bank BNI 

Cabang Jepara secara bertahap. Pada tahun anggaran 2019 tahap 2 madrasah 

menerima pencairan dana BOS tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah  

Rp204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah) dan pada BOS tahun anggaran 2020 

tahap 1 madrasah menerima pencairan dana BOS tanggal 17 Maret 2020 sejumlah  

Rp225.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala madrasah 

dengan menggunakan slip penarikan tunai yang disediakan oleh bank, slip 

penarikan ditandatangani oleh Kepala madrasah dan Bendahara BOS dengan 

menunjukkan KTP asli Kepala madrasah kepada pihak teller Bank BNI Cabang 

Jepara. Selanjutnya setelah madrasah menerima penyaluran dari dana BOS, 

madrasah menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan RKAM yang telah 

disusun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan diluar RKAM 
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madrasah harus mencari sumber dana lain agar kebutuhan pembiayaan pendidikan 

di madrasah bisa sepenuhnya terpenuhi. Diketahui bahwa penerimaan dana BOS 

tahap 2 tahun anggaran 2019 dan BOS tahap 1 tahun anggaran 2020 secara umum 

madrasah telah memanfaatkan komponen-komponen yang diperbolehkan untuk 

dianggarkan, tetapi menurut peneliti ada komponen-komponen kegiatan yang tidak 

dimanfaatkan madrasah seperti kegiatan: 1) Pengembangan perpustakaan, 2) 

Pengembangan potensi siswa, dan 3) Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan, cukup disayangkan dikarenakan komponen-komponen kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya 

manusia yang ada di madrasah. Terkait pembukuan penggunaan dana BOS, 

Bendahara BOS telah menyusun pembukuan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 

yang meliputi buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku 

pembantu pajak. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum 

pelaksanaan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan dalam proses 

penyaluran dan proses pembukuan dana BOS tidak terdapat kendala dan telah 

sesuai dengan petunjuk teknis BOS pada madrasah. Kemudian untuk proses 

penggunaan dana BOS menurut peneliti perlu dimaksimalkan dikarenakan ada 

beberapa komponen pembiayaan yang tidak ikut dianggarkan di dalam RKAM. 

c. Pelaporan 

Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai 

dengan petunjuk teknis BOS pada madrasah, madrasah harus menyampaikan surat 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada PPK sesuai dengan 

surat perjanjian kerjasama setelah dana BOS yang diterima selesai dilaksanakan, 
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artinya madrasah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

dana BOS setiap semester (tahap 1 dan 2), secara umum laporan 

pertanggungjawaban tersebut meliputi dokumen: 1) Laporan jumlah dana yang 

diterima, 2) Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti 

pengeluaran, 3) Telah menyetorkan dana ke rekening kas negara apabila terdapat 

sisa dana BOS. Terkait dengan publikasi pengelolaan dana BOS madrasah juga 

diwajibkan mengumumkan rencana penggunaan dana BOS madrasah menurut 

komponen dan besaran dananya selain itu setelah seluruh pengelolaan dana selesai 

madrasah diwajibkan untuk mengumumkan besaran dana BOS yang telah 

dipergunakan dan ditandatangani oleh Kepala madrasah, Bendahara BOS dan 

Komite madrasah. Agar pengelolaan dana BOS bisa terhindar dari masalah yang 

berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pungutan liar hingga 

bentuk penyelewengan lainnya maka dilakukanlah kegiatan pengawasan. 

Pengawasan pengelolaan dana BOS meliputi 1) Pengawasan melekat, 2) 

Pengawasan fungsional internal, 3) Pengawasan eksternal, dan 4) Pengawasan 

masyarakat. 

Implementasi pelaporan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran (tahap 1 dan 2), laporan 

berbentuk dokumen surat pertanggungjawaban dana BOS, dokumen tersebut 

ditandatangani oleh Kepala madrasah mengetahui oleh Komite madrasah, 

kemudian diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seksi Pendidikan 

Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk divalidasi kebenarannya 

dan laporan asli disimpan oleh madrasah guna menjadi arsip. Setelah seluruh proses 

pengelolaan dana BOS selesai, Kepala madrasah mempublikasikan pengelolaan 
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dana BOS tersebut melalui sosialisasi kepada wali murid dengan menyampaikan 

rencana kegiatan dan anggaran madrasah dan rincian penggunaan dana BOS yang 

telah dilaksanakan madrasah, selain itu Bendahara madrasah juga mempublikasikan 

posisi keuangan madrasah di papan laporan keuangan yang bisa dilihat oleh seluruh 

warga madrasah. Pengawasan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan dilakukan dengan cara monitoring oleh pihak eksternal yaitu Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Pengawasan langsung mendatangi 

madrasah dan memberikan instrumen monitoring dan evaluasi yang perlu diisi oleh 

Kepala madrasah dan Komite madrasah. Monitoring berisi tentang pengelolaan 

dana BOS dari perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan dana BOS. Kegiatan 

monitoring dana BOS dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran 

kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah sesuai dengan petunjuk teknis 

pengelolaan dana BOS pada madrasah. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaporan pengelolaan 

dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan telah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sesuai petunjuk teknis BOS pada madrasah, publikasi terkait rencana dan 

penggunaan dana BOS telah di publikasikan oleh Kepala madrasah dan Bendahara 

madrasah, tetapi masih kurangnya pengawasan internal dari Komite madrasah 

terkait proses penggunaan dana BOS dapat menjadikan celah atau ruang bagi 

penyalahgunaan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan. 

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana BOS 

Faktor penghambat pengelolaan dana BOS bertujuan untuk mengetahui 

kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh madrasah. Data tentang faktor 

penghambat pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan peneliti 
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peroleh dari hasil wawancara terhadap Kepala madrasah, Bendahara BOS, Tenaga 

pendidik, dan Komite madrasah. 

Menurut Kepala madrasah menunjukkan bahwa madrasah merasa 

dirugikan dikarenakan alokasi dana BOS yang madrasah terima tidak sesuai dengan 

jumlah peserta didik yang dimiliki, hal ini berakibat alokasi jumlah dana BOS 

menjadi berkurang sedangkan jumlah pembiayaan tetap, selain itu penggunaan 

dana BOS yang masih terbatas pada komponen-komponen tertentu saja yang 

diperbolehkan di juknis BOS membuat madrasah harus mencari sumber dana lain 

untuk memenuhi pembiayaan pendidikan di madrasah.. 

Menurut Komite madrasah, seharusnya pengalokasian dana BOS tidak 

didasarkan pada jumlah peserta didik, dikarenakan sekolah yang lebih maju akan 

selalu mendapatkan anggaran yang lebih besar dikarenakan jumlah peserta didik 

yang besar untuk mengembangkan kualitas mereka sedangkan sekolah yang 

tertinggal dan memiliki peserta didik sedikit akan mendapatkan anggaran yang 

kecil untuk mengembangkan kualitas pendidikannya. 

Menurut Bendahara BOS, penyaluran dana BOS tidak dilakukan diawal 

semester karena akan memberikan dampak terhadap banyaknya pelaksanaan 

program-program madrasah yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal, selain itu 

supaya pembiayaan pendidikan tetap berjalan madrasah harus mencari sumber dana 

lain sambil menunggu penyaluran dana BOS. 

Menurut Tenaga pendidik, dana BOS tidak mampu memberikan 

pembiayaan secara menyeluruh terhadap siswa miskin, karena dari 128 siswa 

miskin yang ada di madrasah hanya 34 siswa yang dapat tercantum dari dana BOS 

dengan tidak memungut iuran kepada mereka. 
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Berdasarkan uraian diatas tidak ditemukan hambatan yang bersifat spesifik 

dalam pengelolaan dana BOS, secara umum pengelolaan dana BOS di MTs 

Miftahul Huda Bulungan tidak mengalami kendala berarti, lebih tepatnya evaluasi 

dari madrasah terhadap program BOS yang butuh penyempurnaan, seperti alokasi 

dana BOS yang harus sesuai dengan jumlah peserta didik, penyaluran dana BOS 

yang dilakukan diawal semester, perlunya pengawasan yang lebih intens oleh 

Komite madrasah hingga besaran alokasi dana BOS per siswa yang perlu ditambah. 

3. Hasil Pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan Dari Dana BOS 

Hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dari dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), diketahui bahwa biaya pendidikan terdiri dari 1) Biaya 

investasi, 2) Biaya personal, dan 3) Biaya operasional, berdasarkan pengertian dan 

jenis-jenis dari pembiayaan pendidikan, komponen penggunaan dana BOS yang 

mencakup pembiayaan pendidikan adalah biaya investasi dan biaya operasional.  

Biaya investasi didalam penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan tahun pelajaran 2019/2020 mencakup 1) Pengembangan profesi guru dan 

tenaga pendidik, dan 2) Pembelian alat multimedia pembelajaran, sedangkan biaya 

operasional dari pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan mencakup 

1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Matsama, 2)  Kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakurikuler, 3) Pengelolaan madrasah 4) Langganan daya dan 

jasa, 5) Pemeliharaan sarana prasarana, 6) Pembayaran honor rutin guru dan tenaga 

kependidikan. 

Secara umum pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dari 

penggunaan dana BOS dapat memenuhi pembiayaan-pembiayaan di MTs Miftahul 

Huda Bulungan, bahkan pada pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2020 tahap 1 
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madrasah diberikan kenaikan jumlah alokasi dana BOS dari Rp1.000.000,-/siswa 

menjadi Rp1.100.000,-/siswa selain itu pemerintah juga telah memberikan relaksasi 

penggunaan dana BOS, hal tersebut di instruksikan pemerintah dikarenakan kondisi 

global pandemi covid-19, madrasah pun merelokasikan sebagian anggaran ke 

komponen-komponen kegiatan yang bersifat mendesak, diantaranya digunakan 

untuk kegiatan pencegahan covid-19 dan pembelian kuota untuk pembelajaran 

secara daring. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, ada beberapa kesulitan yang 

penulis alami dalam melakukan penelitian ini, salah satunya yakni sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, masih dari pelaku/pelaksana 

pengelola dana BOS. Perolehan data belum melibatkan Seksi Pendidikan 

Madrasah Kementerian Agama Kabupaten serta orangtua/wali siswa 

sehingga data cenderung bersifat subjektif; 

2. Saat pelaksanaan penelitian, kedudukan Kepala madrasah sedang 

digantikan oleh Pelaksana Tugas / PLT yang ditunjuk oleh yayasan 

sehingga data cenderung bersifat subjektif; 

3. Peneliti menggunakan periodisasi tahun pelajaran 2019/2020 sehingga 

peneliti harus menggunakan juknis BOS tahun anggaran 2019 dan 2020 

sedangkan petunjuk teknis BOS tiap tahunnya berubah-ubah. 

4. Dalam menyusun wawancara masih banyak kekurangan-kekurangan, baik 

dari isi cakupan materinya dan penyampaiannya. 

 

 


